บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและสถานที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั ไฮเปอร์ ริ ช เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

เลขที่ 612 พระรามซอย 60 ถนน พระราม 2
แขวง แสมดา เขต บางขุนเทียน กทม. 10150

หมายเลขโทรศัพท์

061-435-2736

หมายเลขโทรสาร

02-416-8551

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษน์ บริ ษทั ไฮเปอร์ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

รู ปที่ 3.2 สถานที่ต้ งั บริ ษทั ไฮเปอร์ ริ ช เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ตั้งแต่ปี 2002 เราได้ทางานในเส้นทางกราฟิ กดีไซน์ ได้เรี ยนรู ้เทคนิ คและวิธี การทางานใน
รู ปแบบต่าง ๆ อีกทั้งปรับปรุ งแก้ไข และให้คาปรึ กษาเพื่อที่จะสร้างผลงานที่ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด
ปั จจุบนั ได้รวบรวมทีมงานที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุ ด โดยเราได้มีจุดมุ่งหมายคือออกแบบและผลิตงานออกแบบทุก
ชนิ ดอย่างบรรจง สวยงาม โดดเด่น รวมถึงการสื่ อความหมาย และการเข้าถึงอารมณ์ของงานนั้นๆ
อีกทั้งการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างดีไซน์และ ประสิ ทธิภาพการใช้งาน การทาธุรกิจบนสื่ อ ไอ
ที และสื่ อ ต่ า ง ๆ อย่า งทัน สมัย เราคื อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า นการออกแบบเว็บ ไซต์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และ
ตลอดจนงานเขียนโปรแกรมระบบต่างๆ ที่สร้างประโยชน์และความสบายใจให้กบั ลูกค้า
3.2.1 พันธกิจ
• เราจะครอบคลุมทุกระบบของเว็บไซต์
• เราจะเป็ นผูน้ าด้านการออกแบบ และเทคโนโลยี พร้อมกับให้คาปรึ กษา
• เราจะปฏิบตั ิตามข้อสัญญาดูแลลูกค้าอย่างเอาใจใส่ เพื่อเป็ นการบริ การที่ดี
3.2.2 บริ การของเรา
เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน บริ ษทั ไฮเปอร์ ริ ช เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด ทางานด้านพัฒนาเว็บไซต์รับผิดชอบดูแล ตั้งแต่การ ค้นหา ( search ) ข้อมูลให้ลูกค้า,วางแผน
งานการจัด ทา, ออกแบบและ จัด ทา, เขี ย นโปรแกรม ต่ างๆ, ประชาสัมพัน ธ์เ ว็บไซต์ของท่ าน,
ปรับปรุ งดูแล ให้คาแนะนาแก่ลูกค้า ที่ปรึ กษาด้าน ITต่างๆ อีกทั้งยังมีบริ การ จดโดเมนเนม, เว็บ
โฮสติ้ง, ออกแบบกราฟฟิ คสิ่ งพิมพ์และออกแบบโลโก้ต่างๆตามแผน การตลาดและแผนธุรกิจของ
ท่าน พร้อมเสนอแนะเทคโนโลยีในการทาธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตที่ปัจจุบนั มีการพัฒนาอย่างไม่มีการ
หยุดนิ่ง เพื่อการแข่งขัน ที่สมบูรณ์แบบในโลกยุคไม่มีพรมแดน อย่างปั จจุบนั ไฮเปอร์ ริ ช เอ็นเตอร์
ไพรส์ ได้มีการบริ การต่างๆ ดังนี้
• รับดูแลเว็บไซต์รายเดือน
• รับจดโดเมนเนม .com .net .biz .info .org จดโดเมนได้ถูกสุ ดๆแค่ 600 บาท/ปี
• เช่าโฮสติ้ง 1GB ในราคา 3,000 ต่อปี
• ออกแบบและจัดทาเว็บไซต์
• ออกแบบและจัดทากราฟิ กสิ่ งพิมพ์ โปรชัวร์

14

• ออกแบบและจัดทา มัลติมีเดีย พรี เซนต์เตชัน่
• ออกแบบและเขียนโปรแกรม Shopping Cart, E-catalog, Content Management System
(CMS)
• ออกแบบและจัดทาระบบ Software ให้สอดคล้องกับการทางานของท่าน
• บริ การเว็บไซต์สาเร็ จรู ป
• ที่ปรึ กษาด้าน IT และการทาธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตด้วยทีมงานมากประสบการณ์
3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร

รู ปที่3.3 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
Production
นาย จิรวัฒน์

ชูประเสริ ฐ

กราฟฟิ ก / ตัดต่อ

นาย ณภัทร

พ่วงสวาสดิ์

ถ่ายทา / เตรี ยมอุปกรณ์ ๆ

นาย กานต์พิชชา จิตประสพเนตร

ครี เอทีฟ / จัดทาอุปกรณ์ต่าง ๆ
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3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดาเนินโครงงาน
ได้รับมอบหมายงานจากบริ ษทั ให้ผลิตรายการให้กบั เว็บไซต์ ไทยเบ็ด โดยให้
พนักงานที่ปรึ กษา เป็ นคนควบคุมดูแล ในการ ออกแบบรายการ,ถ่ายทา,จัดไฟ,ตัดต่อ เพื่อ
เผยแพร่ ในเว็บเพจเฟสบุค๊ ไทย เบ็ด คลับ จานวน 2 ตอน
3.5 ชื่ อสกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ - สกุล พนักงานที่ปรึ กษา
นาย วิทวัส

ทินนากร

3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
ผูจ้ ดั / กราฟิ ก
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกจิศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานวันที่ 15 พ.ค.60 – 18 ส.ค.60 (รวม 16 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.00 น
3.7 การเขียนขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรั บรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึ กษา เป็ นการ นาเสนอ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาในรู ปแบบตารางแสดง ระยะเวลาและการพัฒนาการ
ของตัวโครงงานสหกจิศึกษา (Gantt Chart)
ข้ั นตอนการดาเนินงาน
รวบรวมข้อมูลและ ความ
ต้องการขององค์กร
ค้นคว้าข้อมูลและ ความ
ต้องการขององค์กร
เสนอโครงร่ างการ ทา งาน
พนักงานที่ ปรึ กษา

พ.ค. 60

มิ.ย. 60

ก.ค. 60

x x
x x
x x

x x

ส.ค. 60
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เริ่ มถ่ายทาโครงงาน

ตัดต่อรายการเพื่อมอบ
ให้แก่องค์กรใช้งาน

x x x
x x x x

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
เครื่ อง Notebook Lenovo

จานวน 1 เครื่ อง

เครื่ อง Macbook Pro

จานวน 1 เครื่ อง

กล้อง DSLR (Canon EOS 70D)

จานวน 3 ตัว

เลนส์ Canon EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM

จานวน 1 ตัว

เลนส์ Cannon 50 mm F 1.4 (ES-71 II)

จานวน 2 ตัว

ราง Dolly

จานวน 1 ตัว

Continous Light 800 W

จานวน 2 ดวง

ขาตั้งกล้อง

จานวน 2 ขา

3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
โปรแกรม Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator

